PROTOKÓŁ nr VII/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbytej w dniu 25 lutego 2019 r.

I.

Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.

II.

Tematyka: zgodnie z porządkiem obrad stanowiącym załącznik nr 1 do
protokołu. Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”,
wersja archiwalna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.

III.

Uczestnicy:
1) Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu.
2) Burmistrz – Dorota Koncewicz
3) Z-ca Burmistrza - Aleksander Juszczyk
4) Sekretarz Gminy – Zdzisława Bartków
5) Skarbnik Gminy - Alicja Domalewska
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy– zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do
protokołu
7) Radni Powiatu Opolskiego - załącznik nr 4 do protokołu,
8) Mieszkańcy Gminy Niemodlin - załącznik nr 5 do protokołu.

IV.

Czas trwania obrad: od godz. 15:30 do godz. 17:20

V.

Realizacja porządku obrad.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania
uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman otworzył sesję, stwierdził, że
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
uchwał. Następnie oddał głos Burmistrz Niemodlina Dorocie Koncewicz, która
wniosła o zmianę porządku obrad – tj. wycofanie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
inwestycji – druk nr 43.
Przewodniczący stwierdził, że nikt z radnych nie ma pytań do zmiany porządku
obrad, następnie poinformował, że w głosowaniu nad zmianą porządku obrad
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będzie brało udział 13 radnych (sesję opuścili radny Stanisław Janiak oraz radny
Grzegorz Krzyśków) i zarządził głosowanie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu nad zmianą porządku obrad
udział wzięło 11 radnych – na podstawie odczytu z monitora i elektronicznego
systemu do głosowania. Natomiast na podstawie odczytu widoku z kamery, na
sali obecnych było 13 radnych.
W głosowaniu radni oddali następującą liczbę głosów:
„za” - 11 radnych
„przeciw” – 0 radnych
„wstrzymujących się” – 0 radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad Rady został zmieniony
poprzez wycofanie projektu uchwały na druku nr 43.
Ad. 2. Wystąpienie posła RP – Pana Tomasza Kostusia.
Przewodniczący Rady oddał głos posłowi na Sejm RP Tomaszowi Kostusiowi,
który podziękował Radzie oraz Burmistrzowi za umożliwienie spotkania
podczas sesji Rady. W swojej wypowiedzi podkreślił współpracę
z samorządami, zwłaszcza z Gminą Niemodlin. Dodał, że z tego tytułu
otrzymał, z rąk poprzedniego burmistrza odznakę – Zasłużony dla Ziemi
Niemodlińskiej i wyróżnienie to dopinguje go do pracy na rzecz Ziemi
Niemodlińskiej. Następnie przedstawił najważniejsze osiągnięcia, tj.:
• remont rzeki Ścinawy Niemodlińskiej,
• modernizacja drogi nr 405 Niemodlin – Wydrowice, w kierunku Tułowic,
jednej z droższych inwestycji w województwie,
• utworzenie filialnego biura poselskiego w Niemodlinie, gdzie pełni dyżur
poselski,
• budowę obwodnicy Niemodlina, tu wskazał, że „bój” o obwodnicę toczył
się od wielu lat, a udział w nim ma wiele osób: stowarzyszenie, poprzedni
burmistrz, obecna pani burmistrz w szczególności, radni. Przypominał, że
dzięki wysiłkowi ówczesnego marszałka i samorządu województwa i
wspólnej grze zespołowej, udało się w roku 2015 zaktualizować Krajowy
Plan Dróg Krajowych i Autostrad i trzy obwodnice z naszego
województwa wpisać do realizacji: Niemodlin, Kędzierzyn i Myślina jako
priorytetowe, czyli mające zapewnione finansowanie i czas realizacji.
Dodał, że z aktualnych informacji jakie posiada, obwodnica Niemodlina
rozpocznie się latem br.,
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• skuteczne zaproszenia do sejmu emerytów, rencistów, młodzież szkolną,
• udział w wydarzeniach państwowych i uroczystościach gminnych.
Poinformował, że bezpośrednim powodem jego udziału w sesji są dwie sprawy
interwencyjne:
1) Pierwsza dotyczy Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego
na lata 2016 – 2022 i lokalizacja w Niemodlinie parkingu dla
samochodów przewożących odpady niebezpieczne. Poinformował, że
podjął w tej sprawie odpowiednie kroki, tj. wystąpił do marszałka
w ramach interwencji poselskiej. Dodał, że sprawa ma być zakończona na
sesji Sejmiku Województwa w dniu 26.02. 2019 r., tj. radni na podstawie
opinii marszałka nie przyjmą tego planu, w którym ten parking jest
zapisany.
2) Druga sprawa dotyczy reaktywacji linii kolejowej 329 Szydłów-Gracze.
Ze sprawą zgłosił się do niego radny Paweł Kotwica. Stwierdził, że jest to
sprawa trudna, zachęcił jednak, żeby jej nie odpuszczać i wspierać
działania pani burmistrz i wszystkich, którzy chcą w tu pomóc, by
w niedalekiej przyszłości udało się tę linię uruchomić. Dodał, że bardzo
dobry materiał w tej sprawie przygotował radny Paweł Kotwica (opis,
wykresy, zapytania społeczności lokalnej czy chce tej inwestycji).
W dalszej części wypowiedzi poinformował o stronach, które należałoby
włączyć do tego zadania oraz o środkach finansowych, z których można
by skorzystać. Następnie zapewnił, że Gmina Niemodlin może liczyć na
wsparcie posła w tym przedsięwzięciu.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman ogłosił przerwę w obradach (od 15:55
do 16:05).
Przewodniczący wznowił posiedzenie i przystąpił do punktu 3 porządku obrad.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady poinformował o swoich działaniach, tj. o tym, że:
• podpisał sześć uchwał,
• zapoznał się i podpisał protokół z VI sesji Rady Miejskiej, dodając, że
nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu,
• w dniu 3 lutego wręczył puchary dla zwycięzców 10. Edycji Amatorów
Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Niemodlina,
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• 8 lutego wziął udział wraz z Sekretarz Gminy w szkoleniu
organizowanym przez Drugi Urząd Skarbowy w Opolu na temat
prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych,
• 11 lutego spotkał się z radnym Powiatu Opolskiego Kazimierzem
Górskim w sprawie budowy ścieżek pieszo – rowerowych na terenie
gminy Niemodlin,
• 19 lutego spotkał się w Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego
Szymonem Ogłazą w sprawie utrzymania chodników przy drodze
wojewódzkiej nr 405 – chodnik w Wydrowicach, który zarasta trawą
w sezonie letnim,
• 21 lutego uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej
• w każdy poniedziałek, od godz.15:00 do 16:00 pełnił dyżur w biurze
Rady Miejskiej.
W pytaniach do przedstawionego sprawozdania głos zabrali:
− Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski złożył dwa wnioski
do Przewodniczącego: o to aby sprawozdanie Przewodniczącego w wersji
papierowej było dołączane do materiałów sesyjnych oraz aby była
udzielana radnym informacja na temat korespondencji jaka wpływa do
Rady i jakie odpowiedzi są na nią udzielane.
− Przewodniczący wyjaśnił, że gdy chodzi o korespondencję to jeszcze nie
było takie, która wymagałaby przedstawienia Radzie, ale na dzisiejszej
sesji już będzie – zaproszenie na jubileusz 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Ad. 4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz przedstawiła sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej stanowiące załącznika nr 6 do protokołu.
Do przedstawionej informacji nie było pytań.
Ad. 5. Informacja o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli
w 2018 roku oraz o średniorocznej strukturze zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz przestawiła informację,
przypominając, że była ona omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Informacja stanowi załącznik 7 do protokołu.
Do przedstawionej informacji nie było pytań.
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Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie
Gminy Niemodlin Druk nr 34.
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
34.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku
nr 34.
Przewodniczący Rady stwierdził – na podstawie odczytu z monitora
i elektronicznego systemu do głosowania, że w głosowaniu udział wzięło 13
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Natomiast na podstawie odczytu widoku z kamery, na sali obecnych było 15
radnych.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman stwierdził, że Rada uchwaliła uchwałę
zmieniającą uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy
Niemodlin (Uchwała nr VII/34/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
Następnie Przewodniczący stwierdził, że dwie osoby nie wzięły udziału
w głosowaniu (elektronicznym).
Dyskusja w tle i próba sprawdzenia sprzętu do głosowania.
2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach
pomocniczych gminy Druk nr 35
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
35.
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Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku
nr 35.
Przewodniczący Rady stwierdził – na podstawie odczytu z monitora
i elektronicznego systemu do głosowania, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Natomiast na podstawie odczytu widoku z kamery, na sali obecnych było 15
radnych.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman stwierdził, że Rada uchwaliła uchwałę
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach
pomocniczych gminy (Uchwała nr VII/35/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków Druk nr 36
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz
autopoprawkę do projekt uchwały na druku nr 36.

omówiła

wprowadzoną

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
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• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski złożył wniosek formalny
o 5 – minutową przerwę techniczną w celu sprawdzenia sprzętu do głosowania
gdyż podniesione ręce w głosowaniu nad uchwałami nie zgadzają się ilością
głosów oddanych za pomocą pilotów do głosowania i wyświetlanych na
monitorze.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman poddał pod głosowanie imienne
wniosek o zarządzenie przerwy technicznej.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą
ilość głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Lista radnych, który wzięli udział w głosowaniu imiennym stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman zarządził 10 - minutową przerwę
techniczną.
Obrady sesji, po przerwie wznowił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Krzysztof Trzmielewski, gdyż sesję opuścił Przewodniczący
Rady Bartosz Wajman.
Rada obraduje w składzie 14 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski zarządził głosowanie nad
przyjęciem uchwały na druku nr 36 wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 14 radnych,
którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że Rada
uchwaliła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków wraz z autopoprawką (Uchwała nr
VII/36/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
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4) w sprawie nadania tytułu
Niemodlińskiej” Druk nr 37

honorowego

„zasłużony

dla

Ziemi

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
37.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały na
druku nr 37.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że Rada
uchwaliła uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „zasłużony dla Ziemi
Niemodlińskiej” (Uchwała nr VII/37/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
5) w sprawie nadania tytułu
Niemodlińskiej” Druk nr 38

honorowego

„zasłużony

dla

Ziemi

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
38.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
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• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały na
druku nr 38.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że Rada
uchwaliła uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „zasłużony dla Ziemi
Niemodlińskiej” (Uchwała nr VII/38/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
6) w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania
raportu o stanie gminy Druk nr 39
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
39.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
− Radny Grzegorz Krzyśków, który zwrócił się z prośbą o wpisanie do punktu
drugiego uchwały - organizacji pozarządowych, gdyż jego zdaniem, jest to
jeden z filarów demokratycznego państwa i całej działalności społeczeństwa.
Posiadanie wiedzy na temat stanu organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy Niemodlin może pozytywnie wpłynąć na wszystkie omawiane
zagadnienia w punkcie 2 uchwały. Ujęcie w raporcie stanu organizacji
pozarządowych wpłynie na całą działalność gminy.
− Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz stwierdziła, że współpraca
z organizacjami pozarządowymi jest ważnym filarem w działalności
samorządu stąd też opracowywany jest Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi, który określa wzajemne zasady współpracy i jej zakresy. Na
ten temat toczyła się dyskusja podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady.
Burmistrz poprosiła zastępcę burmistrza o przypomnienie informacji, jakie
były przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia komisji.
− Zastępca burmistrza przypomniał, że zarówno Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi jak i potem sprawozdanie, są corocznie
przedstawiane Radzie do oceny. Jest to branżowy dokument tak jak np.
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−

−

−

−

uchwała o opiece nad zwierzętami, jaki i inne tego typu podobne dokumenty,
które mają swoje merytoryczne ustawy. Jest to więc dublowanie dokumentu,
który będzie przedmiotem obrad Rady.
Burmistrz Niemodlina dodała, że taką możliwość stwarza paragraf drugi
projektu uchwały, więc wprowadzanie organizacji pozarządowych do raportu
byłoby, tak jak powiedział zastępca, dublowaniem dokumentu.
Radny Grzegorz Krzyśków stwierdził, że Program, o którym mowa nie
diagnozuje poziomu zorganizowania organizacji pozarządowych, jest
programem współpracy między NGO i Gminą Niemodlin, ale nie
zastanawiamy się w nim jak odpowiedzieć na potrzeby organizacji
pozarządowych.
Burmistrz stwierdziła, że to nie jest zadaniem gminy aby analizować stan
w jakim znajdują się organizacje pozarządowe. Gmina jako jednostka
samorządowa ma za zdanie współpracować z organizacjami i stąd też
przygotowywany jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
natomiast sytuacja w jakiej się one znajdują nie należy do zadania samorządu,
dlatego uważa wniosek za bezzasadny.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski zacytował art. 28 aa
ustawy o samorządzie gminnym, który mówi co ma zawierać raport, jeśli
radnego Grzegorza Krzyśkowa nie satysfakcjonują te uzasadnienia to może
zgłosić wniosek formalny do projektu uchwały.

Radny Grzegorz Krzyśków zgłosił wniosek formalny do projektu uchwały na
druku nr 39, polegający na tym, że w §1, punkcie 2, po ostatnim tirecie należy
dopisać zwrot organizacje pozarządowe.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego
Grzegorza Krzyśkowa, tj. dopisanie w projekcie uchwały na druku nr 39 w §1
punkcie 2, po ostatnim tirecie, zwrotu „organizacje pozarządowe”.
Dodał, ze z uwagi na to, że wniosek ten nie jest uwzględniony
w oprogramowaniu do obsługi sesji, zostanie przeprowadzone głosowanie
imienne.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych, którzy oddali następującą
ilość głosów:
- „za”– 1 radny,
- „przeciw” – 3 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 10 radnych.
Lista radnych, który wzięli udział w głosowaniu imiennym stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że wniosek
formalny nie przeszedł.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych wymogów dotyczących opracowania raportu o stanie gminy na
druku nr 39.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 13 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że Rada
uchwaliła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących
opracowania raportu o stanie gminy (Uchwała nr VII/39/19 z dnia 25 lutego
2019 r.).
7) w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie Druk nr 40
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
40.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały na
druku nr 40.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że Rada
uchwaliła uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemodlinie (Uchwała nr VII/40/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
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8) w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami
profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,
doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego
Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Druk nr
41
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz omówiła projekt uchwały na druku nr
40.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski zarządził głosowanie nad
przyjęciem uchwały na druku nr 40.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, którzy oddali następującą ilość głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że Rada
uchwaliła uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie
objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od
alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień
Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
(Uchwała nr VII/41/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Druk nr 42
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Krzysztof Trzmielewski
stwierdził, że projekt uchwały na druku nr 42 wraz z autopoprawką został
omówiony na posiedzeniu komisji, następnie oddał głos Burmistrz Niemodlina.
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz poinformowała, że wnosi
autopoprawkę do projektu uchwały na druku nr 42, omawiając na czym polegają
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zmiany oraz dodając, że autopoprawka jest konsekwencją wycofania projektu
uchwały na druku nr 43.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o opinię:
• Przewodnicząca Komisji Społeczno - Gospodarczej Zofia Walczuk
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Krzemińska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nt. projektu uchwały
na druku nr 42.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2019 rok Druk
42 wraz z autopoprawką do tego projektu.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy oddali następującą ilość
głosów:
- „za” podjęciem uchwały – 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „ wstrzymujących się” – 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwaliła uchwałę w sprawie
zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 wraz z autopoprawką (Uchwała
nr VII/42/19 z dnia 25 lutego 2019 r.)
Ad. 7. Sprawy różne.
W sprawach różnych głos zabrali:
− Radny Mariusz Trzciński w sprawie przewróconej latarni u zbiegu dróg nr 46
i 405, gdy jest ciemno jest tam niebezpiecznie, pyta kiedy latarnia zostanie
przywrócona.
− Burmistrz Niemodlina potwierdziła, że po przewróceniu latarni przez
samochód miejsce to stało się niebezpieczne, jednak procedura odtworzenia
latarni jest długa, Tauron opracowuje dokumentację, latarnia niebawem
będzie stała.
− Zastępca Burmistrza nawiązał, że jest druga uszkodzona latarnia, w Rynku
przy skwerze, tu na szczęście nie musieliśmy robić dokumentacji, jest to
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w naszym pasie drogowym i wciągu dwóch tygodni latarnia ta będzie
przywrócona.
Radna Marzena Franczyk pyta czy sprawa dot. cenników wynajęcia świetlic
wiejskich została wyjaśniona.
Burmistrz poinformowała, że zmiany zapisów (w cennikach wynajmu
świetlic) podlegają konsultacji z sołtysami, a obecnie stoimy przed wyborami
sołtysów i rad sołeckich i gdy zostaną wybrani to rozpoczniemy dyskusje
z sołtysami na temat cenników. Aktualne cenniki są dostępne w Urzędzie
Miejskim.
Radny Leszek Pejs zauważył, że pojawiły się fajne żarówki led na
ul. Szewskiej koło zamku, które pięknie świecą i pyta czemu tylko kilka ich
się pojawiło, i czy będą pojawiać się częściej.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że te żarówki zostały zakupione i wymienione
za żarówki sodowe, które spaliły się. Żarówki sodowe są już właściwie
niedostępne w hurtowniach. Podjęto decyzję, że sukcesywnie, w miarę ich
wypalania będą wymieniane na żarówki ledowe.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski poinformował, że
interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego rady,
który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi w celu dogłębnego
wyjaśnienia. W punkcie sprawy różne chodzi o informacje bieżące
przedstawiane na forum rady.
Radny Stanisław Janiak stwierdził, że bardzo dobrze idzie remont ul.
Lwowskiej i Korfantego, ma jednak prośbę aby zwrócić uwagę firmie
wykonawczej na problem, aby sygnalizowali odpowiednio wcześniej
przejeżdżającym samochodom gdy robią przekop przez ulicę. Niektórym,
zwłaszcza dużym samochodom trudno jest zawrócić i wycofać z drogi.
Radny Grzegorz Krzyśków prosi, korzystając z obecności radnego
powiatowego, aby wyjaśnić na jakim etapie jest budowa ścieżek rowerowych
przy ul. 700- lecia i na odcinku Magnuszowice – Gracze.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że radny
powiatowy nie ma kompetencji aby na sesji zabierać głos, burmistrz może się
odnieść do tego zapytania.
Burmistrz wyjaśniła, że zostały wprowadzone środki na opracowanie ścieżki
na trasie Magnuszowice - Gracze, natomiast na trasie Niemodlin – osiedle
700-lecia wystąpił problem w postaci konieczności pozyskania dwóch działek
ze Skarbu Państwa. Powiat złożył taki wniosek do Wojewody, i dopóki
Powiat nie uzyska tych działek to nie można rozpocząć dalszej procedury.
Burmistrz spotka się z dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu
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Wojewódzkiego i poprosi o przyspieszenie tej procedury, żeby zdążyć na
okres naboru.
− Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył, że następuje rozdźwięk pomiędzy tym
co mówi uchwała, a tym czego byśmy oczekiwali jeśli chodzi o sposób
przebiegu sesji, wymownym jest tu brak aktualnego statutu i nad tym trzeba
się pochylić i wyjaśnić jak powinna przebiegać sesja i w jakich ramach.
− Radny Paweł Kotwica przypomniał o ustaleniu godziny rozpoczynania
wspólnych posiedzeń komisji.
− Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że zostanie to ustalone na spotkaniu po
sesji, następnie przekazał informacje o tym, że:
• Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza radnych
na jubileusz 5- lecia Uniwersytetu w dniu 28 lutego 2019 r;
• W dniu 12 lutego odbyło się posiedzenie komisji konkursowej (w związku
z naborem na stanowisko dyrektora SZOZ), 1 marca zostanie dokonanie
otwarcie ofert, a w dniu 4 marca odbędą się rozmowy z kandydatami;
• Zmieniona została wizualiazacja wyników głosowań z sesji, poprosił aby
radni zapoznali się z nią i zgłosili ewentualne uwagi.
Ad. 8. Zamknięci sesji.
W wyniku wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Trzmielewski o godzinie 17:20 zamknął VII sesję Rady Miejskiej
w Niemodlinie. Dodał, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną
poinformowani w stosownym czasie.

Sporządziła:
Renata Szewczyk
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